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ABSTRACT 

All divine religions guided human beings towards right path. The 

purpose and aim of all the prophets and messengers was to invite people 

towards hidaya. The man who accepts this hidaya, he deserves great 

blessings from Allah. The purpose of this article is to explain lexical and 

terminological meanings of Hidaya. Anybody who is familiar with Arabic 

language knows it very well that a word has several meanings in this 

language and every meaning of a word is used and required according to the 

situation and location. The use of right word at right place is the basic 

requirement. In Arabic it is associated with “expertise in Arabic grammar”.  

The Holy Quran was revealed in Arabic language. It is the word of 

Allah; therefore, various meanings of a word are taken in it. A person can 

use a single word in different meanings with reference to its context, instead 

of using different words for every meaning. In this way, he can easily 

achieve his objective without any disturbance and difficulty. 

Some methodology has been used by contemporary Exegesists. They also 

give reference to modern methodology of Tafsir which is called Subjective 

Tafsir.  

In this article one type of Subjective Tafsir has been described which 

explains such words of Quran that imply different meanings. In this article, 

discussion has been made on lexical and terminological meanings of Hidaya 

and after that discussion was made on various forms and conditions for use 

of single word Hidaya with different meanings mentioned in Quran. The 

article also discusses meaing of Hidaya which different Exegetists have 

explained with reference to its context and which is best form of its use near 

scholars of Sharia.  
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احلمد هلل رب العالػمُت كالصالة كالسالـ على سيدان دمحم أشرؼ الػمرسلُت كعلى آلو كصحبو 
 كمن تبعهم إبحساف إىل يـو الدين، كبعد!  

 أمهية اذلدى
فإف اذلداية موىبة كفضل إذلي، فعليو أف يؤىل نفسو لقبوؿ اآلايت كاالتعاظ هبا، كيبدم 

ٓت إدراؾ سنة اذلدل، كيتجاكب مع الرساالت السماكية،  استعداده لقبوؿ ىدل هللا، كيتدبر كيتفكر
كيبتعد عن ىول النفس كالشيطاف، كأف يقتدم ابلنماذج اليت كتب هللا ذلا اذلداية، كأف ينتفع ابألمثلة اليت 

 ضرهبا هللا خللقو ٓت القرآف الكرًن.
عها ضركرة إذا كانت معرفة سنن هللا معرفة جلزء من الدين، كتوظيفها كإحساف التعامل م

كفريضة، كمن الواجبات الدينية، كذلك فالعلم بسنة اذلدل كالضالؿ أىم ضركرة كأعظم فريضة، كذلك 
كالقوة كالنصر  ،كالرخاء ٓت معيشتو ،فإنو يلقى ٓت حياتو جزاء سَته ف أف من يسَت كفق سنن هللا تعاىللبيا

 ٓت حياتو.
أف يؤمن يقينان أبف الفوز كالفالح دلتبع إذا كاف األمر كذلك فواجب ادلسلم جتاه ىذه السنة 

ىدل هللا.كاألحداث اليت تقع أماـ عينيو ليال كهنارا لبياف معٌت اذلداية إىل احلق، كالوصوؿ إليها؛ حىت 
يكتب لو اذلدل احلقيقي، كديده هللا هبداه، كيوفقو للبعد عن أىل الضالؿ. فعندما يقرر القرآف الكرًن 

الُت؛ فهدفو بٌث الوعي ٓت اجملتمع، ّت إجياد موقف يًتجم ذلك الوعي، مؤداه حقيقة ما آؿ إليو أمر الض
 اكتشاؼ أسباب الضالؿ أك أسباب اذلدل، كالفوز يفرض تالٓت األكىل كهنج منواؿ الثانية.

إف من أسباب اطمئناف القلب كراحة النفس أف يسَت العبد ٓت مجيع أموره على ما يرضي هللا 
ِت كىنيسيًكي كىزلىٍيىامى كىشلىىاِت ّلِلًًَّ رىبًٌ اٍلعىالىًمُتى قيٍل ًإفَّ صى تعاىل: ﴿  . (1)﴾الى

فإذا كاف العبد كذلك عاش خبَت كمات خبَت كبعث خبَت. ذلك أف نعمة اذلداية إىل صراط هللا 
 ّتيَّ اٍستػىقىاميوا تػىتػىنػىزَّؿي ًإفَّ الًَّذينى قىاليوا رىبػُّنىا اّلِلَّي ادلستقيم تقطف مثارىا ٓت الدنيا كالربزخ كاآلخرة.كقولو تعاىل: ﴿

تيٍم تيوعىديكفى  نػٍ ًئكىةي أىالَّ َتىىافيوا كىالى َتىٍزىنيوا كىأىٍبًشريكا اًبجلٍىنًَّة الَّيًت كي  . (2)﴾عىلىٍيًهمي اٍلمىالى
 البحث  ةخط
 اشتمل البحث على مقدمة كأربعة مباحث كخامتة، كتفصيلها كاآلِت:  

 القارلء الكرًن، كفيها أمهية اذلدل.ادلقدمة: كىى اليت بُت يدم 
 ادلبحث األكؿ:  فنتناكؿ فيو مادة اذلدل ٓت االستعماؿ اللغوم كاالصطالحي  

____________________ 
 ُِٔسورة األنعاـ، اآلية:  (ُ)
 َّسورة فصلت، اآلية:  (ِ)
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ادلبحث الثاين: نذكر فيو كلمة اذلدل ٓت االستعماؿ القرآين،كنبُت فيًو كيف جاء لفظ اذلدل كعدد كركدًه 
 كالصيغ اليت بيًٍتى عليو.

 لفظ )اذلدل(كمعانيو ٓت القرآف الكرًن،كٓت كتب الوجوه كالنظائر.ادلبحث الثالث: نتعرض دالالت 
 ادلبحث الرابع: نذكر أربعة تقسيمات لكلمة )اذلدل( عند العلماء الكراـ. 

 ادلبحث األول: الواقع الداليل للفظ ) اذلدى( لغة وإصطالحا 
 اذلدل لغة 

اذلدل كاذلداية مصدراف لقوذلم: ىدل يهدم،كمها مأخوذاف من ماٌدة )ىػ د ل( اٌليت تدٌؿ 
 على أصلُت: أحدمها: الٌتقٌدـ لإلرشاد، كاآلخر: بعثة لطف. 

كقاؿ اجلوىرٌم: اذلدل: "الٌرشاد كالٌداللة؛ يؤٌنث كيذٌكر، يقاؿ: ىداه هللا للٌدين ىدل، كاذلدل 
، أم ل يبٌُت ذلم، كاذلداء مصدر قولك: ىديت ادلرأة إىل زكجها ىداء (ُ)﴾ذلىيمٍ  دً يػىهٍ  أىكىلىٍ ٓت قولو تعاىل: ﴿

كقد ىديت إليو، كيقاؿ: ىدل ىدم فالف أم سار سَتتو، كالٌتهادم أف يهدم بعضهم إىل بعض، كٓت 
 (ّ) .(ِ)احلديث: )هتادكا َتابٌوا(

كاذلدل: ضٌد الٌضالؿ كىو كقاؿ ابن منظور: ىو من ىداه يهديو ىدل كىداي كىداية كىدية. 
الٌرشاد كالبياف، الـز كمتعٌد، يقاؿ: ىداه هللا الطٌريق كىي لغة احلجاز. كلغة غَتىم يتعٌدل ابحلرؼ فيقاؿ 

 .(ْ)ىداه إىل الطٌريق كللطٌريق أم بيٌنو لو كعرٌفو بو
 اذلدل اصطالحا

 اتضح لنا أف للهداية عند علماء اللغة معنيُت: 
ى الداللة كاإلرشاد كالبياف كىو الذم يضاؼ إىل الرسل كالقرآف كالعباد. قاؿ هللا ادلعٌت األكؿ: يدؿ عل

ـي ﴾ كقاؿ تعاىل: ﴿كىإًنَّكى لىتػىٍهًدم ًإىلى ًصرىاطو مٍُّستىًقيمو تعاىل: ﴿ ا اٍلقيٍرآفى ًيٍهًدم لًلَّيًت ًىيى أىقٍػوى ﴾، كقاؿ ًإفَّ ىىذى

____________________ 
 ِِٔسورة السجدة، اآلية:  (ُ)
 َُٗ/ٕ، َِْٕأبو القاسم سليماف بن أمحد ،ادلعجم األكسط، دار احلرمُت القاىرة،حديث رقم،الطرباين،  (ِ)
الفػػارا ، أبػػو نصػػر إباعيػػل بػػػن محػػاد اجلػػوىرم، الصػػحاح عج اللغػػة كصػػػحاح العربيػػة،، دار العلػػم للماليػػُت بػػػَتكت،   (ّ)

   ِّّٓ/ٔـ، ُٕٖٗق َُْٕالطبعة 
 ّٓٓ/ُٓ، ّأبو الفضل، لساف العرب، دار صادر بَتكت، الطبعة:ابن منظور، دمحم بن مكـر بن على،   (ْ)
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يٍػنىاىيمٍ ﴾، كمنو قولو تعاىل: ﴿ىيدلن لًٍلميتًَّقُتى تعاىل: ﴿ ﴾ أم بينا ذلم الطريق، كمنو قولو تعاىل: كىأىمَّا مثىيودي فػىهىدى
يٍػنىاهي السًَّبيلى ﴿ يٍػنىاهي النٍَّجدىٍينً ﴾ كقاؿ تعاىل: ﴿ًإانَّ ىىدى  .  (ُ)﴾كىىىدى

إًنَّكى ادلعٌت الثاين: يدؿ على اللطف كالتوفيق كالعصمة كالتأييد كىو الذم تفرد هللا بو، كمنو قولو تعاىل: ﴿
 .(ّ) ،(ِ)﴾الى تػىٍهًدم مىٍن أىٍحبػىٍبتى كىلىًكنَّ اّلِلَّى يػىٍهًدم مىن يىشىاء كىىيوى أىٍعلىمي اًبٍلميٍهتىًدينى 

كقاؿ الكفوٌم: اذلداية ىي الٌداللة على طريق من شأنو اإليصاؿ )إىل ادلطلوب( سواء حصل الوصوؿ 
اية: ىي البياف كالٌداللة، ٌّت الٌتوفيق كاإلذلاـ، . كقاؿ ابن القٌيم: اذلد(ْ)ابلفعل ٓت كقت االىتداء أك ل حيصل

حصل البياف كالٌداللة كىو بعد البياف كالٌداللة. كال سبيل إىل البياف كالٌداللة إاٌل من جهة الٌرسل، فإذا 
 . (ٓ)كالٌتعريف ترٌتب عليو ىداية الٌتوفيق

 ادلبحث الثاين: كلمة )اذلدى( يف االستعمال القرآين
، د ، كاحلرؼ ادلعتل( ٓت ثىالثىًة ًمائىةو كسبعةى عىشىرى موضعان ٓت القرآًف الكرًن ، منوي كىرىدى جذر )ىػ 

موًضعاف للداللة على " اللطف الذم يػيٍهًدم بعضنا إىل بعض"
كىًإيٌنً ميٍرًسلىةه إًلىٍيًهم ﴿، ٓت قولًو تعاىل: (ٔ)

يػٍره تعاىل: ﴿﴾، كقولوي هًبىًديَّةو فػىنىاًظرىةه ًِبى يػىٍرًجعي اٍلميٍرسىليوفى  دُّكنىًن ِبىاؿو فىمىا آعىينى اّلِلَّي خى فػىلىمَّا جىاء سيلىٍيمىافى قىاؿى أىمتًي
كيم بىٍل أىنتيم هًبىًديًَّتكيٍم تػىٍفرىحيوفى  َّا آعى . كاستعملت ادلادة فضالن عن ذلك للداللة على ما يػيقىدـ إىل احلـر (ٕ)﴾شلًٌ
احلـر من الًنعىم ٓت سبعة مواضعو 
كىأىمتُّوٍا احلٍىجَّ كىاٍلعيٍمرىةى ّلًِلًٌ فىًإٍف أيٍحًصٍرُتيٍ فىمىا اٍستػىٍيسىرى ًمنى تعاىل: ﴿، منها قاؿ (ٖ)

لَّوي فىمىن كىافى ًمنكيم مَّرًيضان أىٍك بًًو أىذنل ليغى اذٍلىٍدمي زلًى مًٌن رٍَّأًسًو فىًفٍديىةه مًٌن  ًمنى اذٍلىٍدًم كىالى َتىًٍلقيواٍ ريؤيكسىكيٍم حىىتَّ يػىبػٍ
ـي  ٍك صىدىقىةو أىٍك نيسيكو فىًإذىا أىًمنتيٍم فىمىن متىىتَّعى اًبٍلعيٍمرىًة ًإىلى احلٍىجًٌ فىمىا اٍستػىٍيسىرى ًمنى اذٍلىٍدًم فىمىنًصيىاـو أى  ٍد فىًصيىا لٍَّ جيًى

____________________ 
،سػورة اإلنسػػاف، ُٕ، سػػورة فصػلت، اآليػػة:ِ، سػػورة البقػرة، اآليػة:ٗ، سػورة اإلسػػراء، اآليػة:ِٓسػورة الشػورل، اآليػػة:  (ُ)

 َُ،سورة البلد، اآلية:ّاآلية:
 ٔٓسورة القصص، اآلية:  ِ))
 ِّالكرًن الرمحن ٓت تفسَت كالـ ادلناف، مؤسسة الرسالة، ص: السعدل،  عبدالرمحن بن انصر ،تيسَت  (ّ)
الكفػػػوم، أيػػػوب بػػػن موسػػػى احلسػػػيٍت القرديػػػي، الكليػػػات معجػػػم ٓت ادلصػػػطلحات كالفػػػركؽ اللغويػػػة، مؤسسػػػة الرسػػػالة،   (ْ)

   ِٓٗبَتكت، ص:
ابن قيم اجلوزية ، دمحم بن أ  بكر بن أيوب بػن سػعد  ػس الػدين ،بػدائع الفوائػد، دار الكتػاب العػر ، بػَتكت، عػدد    (ٓ)

   ّٕ/ ِ: ْاألجزاء: 
احلسػػُت بػػن دمحم، ادلعػػركؼ ابلراغػػب ، ادلفػػردات ٓت غريػػب القػػرآف، دار القلػػم، الػػدار الشػػامية  ،األصػػفهاين، أبػػو القاسػػم  (ٔ)

 َْٖاألكىل، ص:دمشق بَتكت، الطبعة: 
  ّٔ – ّٓسورة النمل، اآليتاف:  (ٕ)
   ٕٗ – ٓٗ – ِسورة ادلائدة ، اآليتاف:   (ٖ)
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اًملىةه ذىًلكى ًلمىن لٍَّ يىكي  بػٍعىةو ًإذىا رىجىٍعتيٍم تًٍلكى عىشىرىةه كى ـو ًٓت احلٍىجًٌ كىسى ٍن أىٍىليوي حىاًضرًم اٍلمىٍسًجًد احلٍىرىاـً ثىالثىًة أىايَّ
ككثرة كركد ىذا اللفظ ٓت القرآف الكرًن إمنا يدؿ على بلوغًو  (ُ)﴾.كىاتػَّقيوٍا اّلٌِلى كىاٍعلىميوٍا أىفَّ اّلٌِلى شىًديدي اٍلًعقىابً 

نىا لىٍلهيدى الغاية ٓت االىتماـ ابذلدل كاذلداية، ككيف ال كقد قاؿ تعاىل: ﴿ ، كذلذا تعددت (ِ)﴾لًإفَّ عىلىيػٍ
اشتقاقات كصيغة اللفظ ٓت القرآف الكرًن، فجاء ابان بصيغ سلتلفة ٓت مائةو كسبعةو كعشرين موضعان، منها 

، كصيغًة اسم الفاعل ٓت (ّ)﴾ذىًلكى اٍلًكتىابي الى رىٍيبى ًفيًو ىيدنل لًٌٍلميتًَّقُتى صيغًة ادلصدر كما ٓت قولو تعاىل: ﴿
، كصيغًة اسم (ْ)﴾جىعىٍلنىا ًلكيلًٌ نىًبٌو عىديكِّا مًٌنى اٍلميٍجرًًمُتى كىكىفىى بًرىبًٌكى ىىاًداين كىنىًصَتنا كىكىذىًلكى قولًو تعاىل: ﴿

ءكيٍم قىاليوا ًإانَّ ِبىا أيٍرًسٍلتيم بًًو  التفضيل ٓت قولًو تعاىل: ﴿ تيكيم أبًىٍىدىل شلَّا كىجىدُتٍُّ عىلىٍيًو آابى قىاؿى أىكىلىٍو ًجئػٍ
 (ٓ)﴾.كىاًفريكفى 

كىالًَّذم قىدَّرى ﴿ كجاء فعالن ماضيان بصيغو سلتلفة ٓت مخسةو كمخسُت موضعان، منها قولو تعاىل:
ىيٍم تػىٍقواىيمٍ قولو تعاىل ﴿ك ، ﴾فػىهىدىل ٍكا زىادىىيٍم ىيدنل كىآعى كىىيديكا ًإىلى الطَّيًًٌب ًمنى ﴾، كقولو تعاىل ﴿كىالًَّذينى اٍىتىدى

 .(ٔ)﴾ًصرىاًط احلٍىًميدً اٍلقىٍوًؿ كىىيديكا ًإىلى 
ًلكى كجاء فعالن مضارعان بصيغو سلتلفة ٓت مائةو كثالثةو كعشرين موضعان، منها قولو تعاىل: ﴿ كىكىذى

تو بػىيًٌنىاتو كىأىفَّ اّلِلَّى يػىٍهًدم مىن ييرًيدي  ًإالَّ اٍلميٍستىٍضعىًفُتى ًمنى الٌرًجىاًؿ كىالنًٌسىاء ﴾، كقولو تعاىل: ﴿أىنزىٍلنىاهي آايى
اًف الى يىٍستىًطيعيوفى ًحيلىةن كىالى يػىٍهتىديكفى سىًبيالن كى  ذىًلكى لًيػىٍعلىمى أىيٌنً لٍى أىخيٍنوي اًبٍلغىٍيًب كىأىفَّ اّلٌِلى ﴾، كقولو تعاىل: ﴿ اٍلوًٍلدى

ٍيدى اخلٍىائًًنُتى   . (ٕ)﴾الى يػىٍهًدم كى
اجلمع ٓت قولو تعاىل:  كجاء بصيغًة األمر ٓت ثالثة مواضع مسندان إىل ضمَت ادلتكلم )ان( كضمَت

رىاطى ادلستىًقيمى ﴿ ًإٍذ دىخىليوا عىلىى دىاكيكدى فػىفىزًعى ًمنػٍهيٍم قىاليوا الى َتىىٍف خىٍصمىاًف بػىغىى ﴾، كقولو تعاىل ﴿اىًدانى الصًٌ
رىاطً  نػىنىا اًبحلٍىقًٌ كىالى تيٍشًطٍط كىاٍىًدانى ًإىلى سىوىاء الصًٌ ًمن ديكًف اّلِلًَّ ﴿ كقولو تعاىل:﴾، بػىٍعضينىا عىلىى بػىٍعضو فىاٍحكيم بػىيػٍ

. "كىذا التوارد الكثيف كادلتنوع ذلذا اللفظ يػينىبئ ِبحوريتًو ٓت القرآف (ٖ)﴾فىاٍىديكىيٍم ًإىلى ًصرىاًط اجلٍىًحيمً 
 الكرًن".

____________________ 
 ُٔٗسورة البقرة، اآلية:  (ُ)
 ُِسورة الليل، اآلية:  (ِ)
 ِسورة البقرة، اآلية:  (ّ)
 ُّسورة الفرقاف، اآلية:  (ْ)
 .ِْسورة الزخرؼ، اآلية:  (ٓ)
  ِْسورة احلج، اآلية: ،ُٕدمحم، اآلية: ،سورةّسورة األعلى، اآلية:  (ٔ)
  ِٓسورة يوسف، اآلية: ،ٖٗ، سورة النساء ، اآلية:ُٔسورة احلج، اآلية،  (ٕ)
  ِّ، سورة الصافات، اآلية:ِِ، سورة ص، اآلية:ٔسورة الفاَتة، اآلية:  (ٖ)
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أمَّا أصحاب كتب الوجوه كالنظائر فقد أكصل قسمه منهم كجوه اذليدىل ٓت القرآف الكرًن إىل أربعة 
، كىاركف بن موسى (ُ)ىػ( َُٓسلتلفُت فيها. كاتفقى مقاتل بن سليماف البلخي )ت كعشرين كجهان 
على ( ّ)ىػ( ٕٖٖ(، كابن العماد )ت ػى ْٖٕت ، كاحلسُت بن دمحم الدامغاين )(ِ)ىػ( َُٕالقارئ )ت 

سبعة عشر كجهان للهيدىل كىي: البياف، دين اإلسالـ، اإلدياف، الداعي، ادلعرفة، الرسل كالكتب، اإلرشاد، 
 ، القرآف، التوراة، االسًتجاع، ال يهدم إىل احلجة، التوحيد، السنة، اإلصالح، اإلذلاـ، التوبة. أمر دمحم 

ل ٓت القرآف الكرًن دكف االستشهاد ( فقد ذكر كجوه اذليدى ػى َِّت أىمَّا احلكيم الًتمذم )
ا اٍلقيٍرآفى يػىقيصُّ آبايت معينة كأمثلة لتلك الوجوه إال ٓت اذليدىل ِبعٌت القرآف فأشار إىل قولو تعاىل: ﴿ ًإفَّ ىىذى

، فهو يذكر أىفَّ للهيدىل (ْ)﴾ُتى عىلىى بىًٍت ًإٍسرىائًيلى أىٍكثػىرى الًَّذم ىيٍم ًفيًو خيىٍتىًلفيوفى * كىإًنَّوي ذلىيدنل كىرىمٍحىةه لًٌٍلميٍؤًمنً 
، التوراة، االسًتجاع، ال يهدم إىل احلجة، أربعة عشر كجهان، إذ ل يشر إىل كجوه: )اإلدياف ، أمر دمحم 

 (ٓ)السنة، اإلصالح، اإلذلاـ(، ّتيَّ أىضاؼ الوجوه اآلتية: )البصَتة، الصواب، التقول، التوفيق، ادلمر(.
ىػ( إىل أربعة عشر كجهان للهيدىل أيضان، إذ ل يذكر الوجوه اآلتية: )ادلعرفة،  ٕٗٓكأشار ابن اجلوزم )ت 

اإلرشاد، االسًتجاع، ال يهدم إىل احلجة، التوبة( إال أنو أىضاؼ كجهُت كمها: )ادلوت على اإلسالـ، 
 .(6)الثبات(

األلفاظ  أمجعت كتب الوجوه كالٌنظائر ٓت القرآف الكرًن أٌف لفظ اذلدل كما اشتٌق منو أكثر
« الٌتصاريف»كجوىا،كقد ذكر لو مقاتل بن سليماف البلخٌي ٓت األشباه كالٌنظائر كحيِت بن ساٌلـ ٓت 

 (ٕ) مثانية عشر كجها.« اإلتقاف»كالٌسيوطٌي ٓت 

 ادلبحث الثالث: أهم دالالت موارد لفظ )اذلدى( ووجوهه يف القرآن الكرمي
كما سبق أف كلمة ) اذلدل( كما اشتق منو صيغو من أكثر  الكلمات الواردة ٓت القرآف الكرًن؛ 
كذلذا تعددت دالالتو ككجوىو أيضا، فهناؾ عدة اطالقات لو بنسبة ادلعٌت ٓت القرآف الكرًن،كإف كاف عددا 

____________________ 
  ٖٗ/ُـ، ُُٗٗالسبكي، عج الدين عبد الوىاب بن علي ،األشباه كالنظائر، دار الكتب العلمية، الطبعة األكىل    (ُ)
  ِٖـ، ص:ََِٕأبو ىالؿ العسكرم، الوجوه كالنظائر، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة،    (ِ)
، ََِْتبػػة ادلصػػرية للطباعػػة كالنشػػر كالتوزيػػع، ابػػن العمػػاد، كشػػف السػػرائر ٓت معػػٌت الوجػػوه كاألشػػباه كالنظػػائر ، ادلك   (ّ)

  ِٔص:
 ٕٕ-ٕٔسورة النمل، اآلية:  (ْ)
 ِْ – َِـ، مكتبة األىراـ مصر، ص:ُّٗٗاحلكيم الًتمذم ،َتصيل نظائر القرآف ، الطبعة األكىل،    (ٓ)
لكػػرًن، دار ادلعػػارؼ اإلسػػكندرية، اإلمػػاـ ابػػن قػػيم اجلوزيػػة، منتخػػب قػػرة عيػػوف النػػواظر ٓت الوجػػوه كالنظػػائر ٓت القػػرآف ا    (ٔ)

  ُِْص:
 ِٖ،  ص: ُٖٖٗاألشباه كالنظائر ٓت القرآف الكرًن ، كزارة الثقافة اإلسالمية،  الدكتور حاُت صاحل الضامن،   (ٕ)
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عددا من األكجو يسٌمى ٓت من األكجو لو معاف متقاربة تعود ٓت مدلوالهتا إىل معٌت اذلدل اللغول كما أف 
حد ذاتو ىدل؛ ألنو ييهتدل بو،فنحن نذكر ٓت ىذا ادلبحث أىم جهة ادلعاين الىت كرد عليها لفظ ) 

 اذلدل( ٓت القرآف الكرًن كىي كالتايل:
  الوجه األول: هدى يعين بياان

ت كثَتة قد ذيكر لكلمة )اذلدل( ٓت القرآف الكرًن معاين عديدة منها: البياف كما جاء ٓت آاي
يعٍت على بياف من رهبم.  (ُ)﴾أيٍكلىًئكى عىلىى ىيدنل مًٌن رَّهبًًٌٍم كىأيٍكلىًئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى مثل ما جاء ٓت البقرة:﴿

.كما قالو )ّ(قالو الطربم أيضا  يعٍت أفلم يبٌُت،كىو ما(ِ)﴾أىفػىلىٍم يػىٍهدً ككذلك فٌسر قتادة  ْت قولو تعاىل:﴿
"يقوؿ تعاىل ذكره لنبيو دمحم صلى هللا )  ْ (﴾﴿كىإًنَّكى لىتػىٍهًدم ًإىلى ًصرىاطو ميٍستىًقيمو قالو عند قولو تعاىل: 

.كقاؿ )ٓ(عليو كسلم: كإنك اي دمحم لتهدم إىل صراط مستقيم عبادان، ابلدعاء إىل هللا،كالبياف ذلم"
 .كحنوه كثَت ضاللة،يعٍت بٌُت لو سبيل اذلدل كسبيل ال (ٔ)﴾قىدَّرى فػىهىدىلاحلسن:عند قولو تعاىل:﴿

 هدى يعين دين اإلسالم :الوجه الثاين
، كذلك )ٕ(كمن دالالت كلمة )اذلدل( دين اإلسالـ، كىو ما ذكره ابن كثَت،كابن عاشور كغَتمها

مستقيم، حق، كىو اإلسالـ.  يعٍت على دين (ٖ)﴾ إًنَّكى لىعىلىى ىيدنل مٍُّستىًقيمو عند تفسَتمها ٓت قولو تعاىل: ﴿
هللا، يعٍت اإلسالـ، ىو الدين  يعٍت دين (ٗ)﴾قيٍل ًإفَّ ىيدىل اّلِلًٌ ىيوى اذٍليدىلنفس ادلعٌت  ٓت البقرة:﴿ كأيضا جاء

  .كىو احلق.كحنوه كثَت
 

____________________ 
، سػػػورة السػػػجدة، َُ، سػػػورة البلػػػد،  اآليػػػة:ّ، سػػػورة الػػػدىر، اآليػػػة:ٓ،سػػػورة لقمػػػاف، اآليػػػة: ٓسػػػورة البقػػػرة، اآليػػػة:   (ُ)

 ِٔاآلية:
 َُسورة طو، اآلية:  (ِ)
 ّٕٗ/ُٖ ص:ىػ  َُِْياف ، مؤسسة الرسالة،الطبعة: األكىل، بالطربم،دمحم بن جرير، جامع ال  (ّ)
 ِٓسورة الشورل، اآلية:  (ْ)
 ُٔٓ/ُِجامع البياف،    (ٓ)
 ّسورة األعلى، اآلية:  (ٔ)
، بتحقيق، سامي بن دمحم سالمة، دار طيبة للنشر ،العظيمابن كثَت ، أبو الفداء إباعيل بن عمرك، تفسَت القرآف   (ٕ)

التونسية  كابن عاشور،دمحم بن الطاىر بن دمحم، التحرير كالتنوير، الدار ، ُْٓ/ ٓىػ ،َُِْكالتوزيع،الطبعة: الثانية 
 َّّ/ُٕ،ىػ ُْٖٗتونس،  ،للنشر 

 ٕٔسورة احلج ، اآلية:  (ٖ)
 ّٕ، كسورة آؿ عمراف، اآلية ُٕاآلية:  ، كاألنعاـ،َُِسورة البقرة ، اآلية:  (ٗ)
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 اإلميان الوجه الثالث: هدى يعين
، )ِ(،كابن كثَت)ُ(كمن معاين كلمة )اذلدل( اإلدياف كما ذكره كثَت من ادلفسرين منهم الطربل

ىيٍم ىيدنلالطربم: ٓت تفسَت اآلية:﴿حيث قاؿ  ،أل " زدانىم إىل إدياهنم برهبم إدياان"، كىناؾ (ّ)﴾كىزًٍدانى
ٍكا ىيدنل﴿ :آايت عديدة الىت تتضح منهن ىذا ادلعٌت،كذلك ٓت سورة مرًن ، يعٍت (ْ)﴾كىيىزًيدي اّلِلَّي الًَّذينى اٍىتىدى

كيٍم عىنً إدياان.كٓت سبأ:﴿  يزيدىم ٍدانى إًنػَّنىا يعٍت عن اإلدياف. كقاؿ ٓت الزخرؼ:﴿ (ٓ)﴾اذٍليدىل أىحنىٍني صىدى
 .تفسَت رلاىد، كحنوه كثَت يعٍت إنٌنا دلؤمنوف،كىو (ٔ)﴾لىميٍهتىديكفى 

 الوجه الرابع: هدى يعين دعاء
عند تقسيمهم معٌت  (ٗ)، كالفَتكزآابدل(ٖ)، كابن القيم(ٕ(كقد ذكر ىذا ادلعٌت الراغب األصفهاين

اذلداية اٌليت جعلت للٌناس بدعائو إاٌيىم على ألسنة معٌت اذلدل إىل أربعة أنواع حيث قاؿ الفَتكزآابدل:"
 .(َُ)﴾"كىجىعىٍلناىيٍم أىئًمَّةن يػىٍهديكفى أبًىٍمراناألنبياء كإنزاؿ القرآف كحنو ذلك،كادلقصود بقولو:﴿

كىي ىداية ، ىداية البياف كالداللة كالتعريف"منها: عند بيانو أنواع اذلداية اجلوزية كقاؿ ابن قيم
هللا تعاىل للعباد بدعائو إاٌيىم على ألسنة األنبياء كالرسل،كإنزاؿ القرآف كالكتب السماكية كحنو ذلك من 
تعريف العبد لنجدم اخلَت كالنجاة كالشر كاذلالؾ كتعريف العبد كيفية عبادتًو سبحانو، كقولو 

اًب اذٍليوًف ِبىا كىانيوا كىأىمَّا مثىي ﴿تعاىل: تٍػهيٍم صىاًعقىةي اٍلعىذى بُّوا اٍلعىمىى عىلىى اذٍليدىل فىأىخىذى يٍػنىاىيٍم فىاٍستىحى ودي فػىهىدى
ـى الصَّالى تعاىل:﴿ كقولو، ﴾يىٍكًسبيوفى  نىا ًإلىٍيًهٍم ًفٍعلى اخلٍىيػٍرىاًت كىًإقىا يػٍ ًة كىإًيتىاء كىجىعىٍلنىاىيٍم أىئًمَّةن يػىٍهديكفى أبًىٍمرانى كىأىٍكحى

 ( .ُ).(ُُ)﴾"الزَّكىاًة كىكىانيوا لىنىا عىاًبًدينى 
____________________ 

 ُٓٔ/ُٕياف ،بجامع ال   (ُ)
   َُْ/ ٓتفسَت القرآف العظيم ،  (ِ)
 ُّسورة الكهف، اآلية:  (ّ)
 ٕٔسورة مرًن، اآلية:    (ْ)
 ِّسورة سبأ، اآلية:  (ٓ)
 ْٗسورة الزخرؼ، اآلية:  (ٔ)
 ُّْ/ ٓادلفردات ٓت غريب القرآف،    (ٕ)
  ّٕ – ّٓ/ِبدائع الفوائد،    (ٖ)
الفَتكزآابدل،رلد الدين أبو طاىر دمحم بن يعقوب،بصائر ذكل التمييز ٓت لطائف الكتاب العزيز،بتحقيق: دمحم علي   (ٗ)

 ُّّ/ٓ،النجار، جلنة إحياء الًتاث اإلسالمي، القاىرة
 ّٕسورة األنبياء، اآلية:    (َُ)
  ّٕ، سورة األنبياء، اآلية:ُٕسورة فصلت، اآلية:   (ُُ)
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يعٍت  (ّ)﴾كىًلكيلًٌ قػىٍوـو ىىادو ﴿:أيضا كما ذكره الطربل عند قولو تعاىل ٓت الرعد) ِ(كىو تفسَت قتادة
 . )ْ(داعيا، يعٍت نبيِّا.كقد جاء ىذا ادلعٌت ٓت آايت كثَتة ٓت القرآف الكرًن

 معرفة  الوجه اخلامس: هدى يعين
كابن كثَت  )ٓ(كقد ذكر ادلفسركف من دالالت كلمة ) اذلدل( ادلعرفة كما فٌسر رلاىد، كالطربل 

﴾ يعٍت أـ ـٍ تىكيوفي ًمنى الًَّذينى الى يػىٍهتىديكفى يعٍت أتعرفو كتعقلو، ﴿أى  (ٕ)﴾نىنظيٍر أىتػىٍهتىًدم، عند قولو تعاىل:﴿)ٔ(
، ٖ) (﴾ًفجىاجنا سيبيالن لىعىلَّهيٍم يػىٍهتىديكفى أيضا عند قولو تعاىل:﴿من الذين ال يعرفوف.ككما فسره قتادة  تكوف

 . )ٗ(كىناؾ آايت أخرل الىت تيستخدـ فيها كلمة ) اذلدل( ِبعٌت ادلعرفة كىي كما ٓت اذلوامش
 هدى يعين رسال :الوجه السادس

ٍتًيػىنَّكيم مًٌٍتًٌ ىيدنلفىًإمَّا كقد ذكر الطربم األقواؿ ادلختلفة ٓت ادلراد ابذلدل ٓت قولو تعاىل:﴿  (َُ)﴾َيى
، يعٌت )ُُ(،ّت رجح من بُت ىذه األقواؿ، قوؿ أ  العالية كىو أف ادلراد من اذلدل ىنا الرسوؿ كالكتاب

 فمن تبع رسلي ككتب. ﴾ يعٍتفىمىن تىًبعى ىيدىامى َيتينكم مٌت رسال ككتبا.﴿
  الوجه السابع: هدى يعين رشدا
فذكركا أف  .حيث قاؿ:"(ُِ)﴾عىسىى رى ًٌ أىف يػىٍهًديىًٍت عند قولو تعاىل:﴿ كىذا ادلعٌت ذكره ابن كثَت

هللا، سبحانو كتعاىل، بعث لو ملكا_ أل دلوسى عليو السالـ_ على فرس، فأرشده إىل الطريق، فاهلل 

________________________________________ 
  ّٕ – ّٓ/ِبدائع الفوائد،    (ُ)
 ّّٓ/ُٔجامع البياف،   (ِ)
 ٕسورة الرعد، اآلية:  (ّ)
، كسورة ٗ، كاإلسراء ، اآلية:ِْ، كالسجدة، اآلية:ّٕ،كاألنبياء ، اآلية:  ِٓسورة  الشورل، اآلية: كما جاء ٓت     (ْ)

 ُٗٓ، كسورة األعراؼ، اآلية:َّكسورة األحقاؼ، اآلية:، ِاجلن، اآلية:
 َْٕ/ُٗجامع البياف،   (ٓ)
  ُْٗ/ٔتفسَت القرآف العظيم ،   (ٔ)
 ُْسورة النمل، اآلية:  (ٕ)
 ُّسورة األنبياء، اآلية:    (ٖ)
 ِٖ، سورة طو، ، اآلية:َُسورة الزخرؼ، اآلية:   (ٗ)
 ُِّاآلية:، كسورة طو،  ّٖسورة البقرة، اآلية:   (َُ)
 ْٗٓ/ُجامع البياف ،   (ُُ)
 ِِسورة القصص، اآلية:  (ُِ)
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تيبٌُت ﴾. كىناؾ آايت أخرل الىت سىوىاء السًَّبيلً . كىو مركل عن قتادة أيضا أنو قاؿ: أف يرشدين ﴿ )ُ(أعلم"
يعٍت مرشدا للطريق. كقاؿ قتادة: يهدكنو  (ِ)﴾أىٍك أىًجدي عىلىى النَّاًر ىيدنل﴿:تيبٌُت فيها ىذا ادلعٌت مثل ٓت طو

رىاطً ﴿:الطٌريق. كٓت سورة ص  .يعٍت أرشدان.كحنوه كثَت (ّ)﴾كىاٍىًدانى ًإىلى سىوىاء الصًٌ
 الوجو الثامن: ىدل يعٍت أمر دمحم يعٍت أمر النب

ىذا ادلعٌت لكلمة )اذلدل( عند تفسَت آايت عديدت منها: قولو تعاىل ٓت  كقد ذكر ادلفسركف
ى ذلىيمي اذٍليدىلالذين كفركا: ﴿ يعٍت أمر دمحم أنو رسوؿ هللا كقامت عليهم احلجة ابلنب  (ْ)﴾مًٌن بػىٍعًد مىا تػىبػىُتَّ

يعٍت أمر  (ٔ)﴾نزىٍلنىا ًمنى اٍلبػىيًٌنىاًت كىاذٍليدىلًإفَّ الًَّذينى يىٍكتيميوفى مىا أى . كٓت البقرة:﴿)ٓ(،كىو ما فسره قتادة كالقرآف
رسوؿ هللا،كىو ما فسره الربيع كالسدل كقتادة ، حيث قاؿ قتادة: "ككتموا اإلسالـ، ككتموا  أمر دمحم أنٌو

ى ذلىيمي الذين كفركا أيضا:﴿ . كٓت)ٕ(دمحما كىم جيدكنو مكتواب عندىم"  كىشىاقُّوا الرَّسيوؿى ًمن بػىٍعًد مىا تػىبػىُتَّ
أنٌو نب كأنو رسوؿ هللا. كىو ما فسره حيِت أنو قاؿ: من بعد ما تبٌُت ذلم اإلدياف،  يعٍت أمر دمحم (ٖ)﴾اذليدىل

 ).ٗ(احلٌجة على النب كالقرآف، يعٍت ادلنافقُت كقامت عليهم
 القرآن الوجه التاسع: هدى يعين

كىلىقىٍد جاء  ٓت سورة النجم:﴿كقد يوجد ىذا ادلعٌت لكلمة )اذلدل( ٓت آايت كثَتة منها ما  
كىمىا مىنىعى النَّاسى أىف يػيٍؤًمنيوٍا ًإٍذ بياف كل شيء. كٓت سبحاف: ﴿ يعٍت القرآف، فيو (َُ)﴾جىاءىيم مًٌن رَّهبًًٌمي اذٍليدىل

 . )ُِ(القرآف. كفيو بياف كل شيء.كىو ما ذكره ابن عاشور يعٍت (ُُ)﴾جىاءىيمي اذٍليدىل
 

____________________ 
  ِِٔ/ٔتفسَت القرآف العظيم،  (ُ)
 َُسورة طو، اآلية:  (ِ)
 ِِسورة ص، اآلية:   (ّ)
 ِٓسورة دمحم، اآلية:   (ْ)
 َُٖ/ِِجامع البياف،  (ٓ)
 ُٗٓسورة البقرة، اآلية:   (ٔ)
 َِٓ/ّجامع البياف،  (ٕ)
 ِّاآلية: سورة دمحم،  (ٖ)
 ُٖٔ/ ِِجامع البياف،    (ٗ)
 ِّسورة النجم، اآلية:  (َُ)
 ٓٓ، سورة الكهف، اآلية:ُُُ، سورة يوسف، اآلية:ْٗسورة اإلسراء، اآلية:  (ُُ)
 ّْٗ/ُٓابن عاشور، التحرير كالتنوير ،  (ُِ)
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 التوراةالعاشر: هدى يعين  الوجه
،كابن )ِ(،كابن كثَت )ُ(لكلمة )اذلدل( الطربم -أل التوراة -كقد ذكر ىذا ادلعٌت

نىا ميوسىى اذٍليدىلكغَتىم عند قولو تعاىل:﴿)ّ(عاشور كىجىعىٍلنىاهي الٌتوراة. كٓت قولو تعاىل: ﴿ يعٍت (ْ)﴾كىلىقىٍد آتػىيػٍ
كٓت  (ٔ)﴾.ىيدنل لًٌبىًٍت ًإٍسرىائًيلى ﴾ يعٍت موسى ﴿كىجىعىٍلنىاهي ﴿:يعٍت الٌتوراة. كقاؿ احلسن (ٓ)﴾ىيدنل لًٌبىًٍت ًإٍسرىائًيلى 

 .كٓت أٌكؿ سبحاف مثلها
 عشر: هدى يعين التوفيق الوجه احلادي

 (ٕ)﴾كىأيكلىًئكى ىيمي اٍلميٍهتىديكفى كمن معاىن لكلمة)اذلدل( التوفيق كما يتضح ذلك ٓت قولو تعاىل: ﴿ 
قلبو إىل  يعٍت يوٌفق (ٖ)﴾كىمىن يػيٍؤًمن اًبّلِلًَّ يػىٍهًد قػىٍلبىوي كٓت الٌتغابن: ﴿كالٌصرب، يعٍت ىم ادلوٌفقوف.  إىل االسًتجاع

 .إىل االسًتجاع عند ادلصيبة فسٌلم كرضي كعرؼ أهنا من هللا
 (ُِ)كالفَتكزآابدل(ُُ)،كابن القيم(َُ)،كالقرطب)ٗ(كىذا ادلعٌت للهدل قد ذكره الراغب األصفهاين

أيضا:حيث يقوؿ ابن القيم عند تقسيمو اذلدل إىل أربعة أنواع منها: ىداية التوفيق الذم خيتص بًو مىن 
ةن كىلًكن ييًضلُّ مىن يىشىاء كىيػىٍهًدم مىن يىشىاء ﴿ اٍىتىدىل، كمنو قولو تعاىل: كىلىٍو شىاء اّلٌِلي جلىىعىلىكيٍم أيمَّةن كىاًحدى

____________________ 
 َّْ/ ُِجامع البياف    (ُ)
 ُُٓ/ ٕتفسَت القرآف العظيم،    (ِ)
 ُٗٔ/ِْالتحرير كالتنوير، ابن عاشور،    (ّ)
 ّٓسورة غافر، اآلية:  (ْ)
 ِّسورة السجدة، اآلية:  (ٓ)
 ِسورة اإلسراء، اآلية:  (ٔ)
 ُٕٓسورة البقرة، اآلية:  (ٕ)
أل ، ﴾ًإنَّكى ال تػىٍهًدم مىٍن أىٍحبػىٍبتى كىلىًكنَّ اّلِلَّى يػىٍهًدم مىٍن يىشىاءي  ﴿،كٓت سورة  القصص:ُُسورة التغابن، اآلية:   (ٖ)

( ىدايتو )كىلىًكنَّ اّلِلَّى  ( اي دمحم )ال تػىٍهًدم مىٍن أىٍحبػىٍبتى أنك  ال تٌوفق، كما قاؿ الطربم: عند اآلية ادلذكورة: )ًإنَّكى
 ٖٗٓ/ ُٗيػىٍهًدم مىٍن يىشىاءي( أف يهديو من خلقو، بتوفيقو لإلدياف بو كبرسولو. انظر: الطربم، جامع البياف 

 ُّْ/ٓغريب القرآف، الراغب األصفهاين،    (ٗ)
القرطب، أبو عبد هللا دمحم بن أمحد ، اجلامع ألحكاـ القرآف،بتحقيق: أمحد الربدكين كإبراىيم أطفيش، دار الكتب    (َُ)

 َُٔ/ُ، ىػ ُّْٖالقاىرة،الطبعة: الثانية،  ،ادلصرية 
  ّٓ/ِبدائع الفوائد،    (ُُ)
 ُّّ/ٓبصائر ذكل التمييز،   (ُِ)
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﴿كىيػىقيوؿي الًَّذينى كىفىريكاٍ لىٍوالى أينزًؿى عىلىٍيًو آيىةه مًٌن رَّبًًٌو قيٍل ًإفَّ اّلٌِلى ييًضلُّ كقولو تعاىل ﴾، مىليوفى كىلىتيٍسأىلينَّ عىمَّا كينتيٍم تػىعٍ 
ىيٍم تػىٍقواىيمٍ ﴾، كقولو:﴿مىن يىشىاء كىيػىٍهًدم إًلىٍيًو مىٍن أىانىبى  ٍكا زىادىىيٍم ىيدنل كىآعى   كنظائرهي.  (ُ)﴾كىالًَّذينى اٍىتىدى
 التوحيد الوجه الثاين عشر: هدى يعين

الٌتوحيد، كىو ما  يعٍت(ِ)﴾ًإف نػَّتًَّبًع اذٍليدىل مىعىكى نػيتىخىطٍَّف ًمٍن أىٍرًضنىاكذلك قولو ٓت القصص:﴿
كقالت كفار قريش: إف نتبع احلٌق الذم جئتنا بو معك، كنتربأ من "فسر بو الطربم ْت اآلية ادلذكورة بقولو:

ىيوى " كمثلو ٓت الٌصٌف:﴿)ّ(يتخطفنا الناس من أرضنا إبمجاع مجيعهم على خالفنا كحربنااألنداد كاآللو 
الٌتوحيد يعٍت اإلسالـ. كمثلها ٓت براءة. كٓت إاٌن فتحنا  يعٍت (ْ)﴾الًَّذم أىٍرسىلى رىسيولىوي اًبذٍليدىل كىًديًن احلٍىقًٌ 

 .﴾. يعٍت اإلسالـكىًديًن احلٍىقًٌ يعٍت الٌتوحيد، ﴿ (ٓ)﴾ىيوى الًَّذم أىٍرسىلى رىسيولىوي اًبذٍليدىللك:﴿
 سنة الوجه الثالث عشر: هدى يعين

رًًىم مٍُّهتىديكفى كقد ييراد ابذلدل معٌت سنة كما ٓت الزخرؼ:﴿ يعٍت مستنوف  (ٔ)﴾كىًإانَّ عىلىى آَثى
اىيمي اقٍػتىدً  سنتهم ٓت  يعٍت بسنتهم، (ٕ)ٍه﴾الكفر. كقاؿ رلاىد: سنتهم. كٓت األنعاـ يقوؿ للٌنب:﴿فىًبهيدى

كىو ما ذىب إليو الطربم، كابن عاشور حيث يقوؿ الطربم عند تفسَت .التوحيد، "اقتده"، يعٍت اسنٌت هبا
اآلية ادلذكورة: "فبالعمل الذم عملوا، كادلنهاج الذم سلكوا، كابذلدل الذم ىديناىم، كالتوفيق الذم 

سلكو، فإنو عمل هلل فيو رضنا، كمنهاجه من سلكو كفقناىم ="اقتده"، اي دمحم، أم: فاعمل، كخذ بو كا
 .)ٖ(اىتدل

 
 
 
 

____________________ 
  ُٕ،كسورة دمحم، اآلية: ِٕ، سورة الرعد، اآلية:ّٗسورة النحل،اآلية:  (ُ)
 ٕٓسورة القصص، اآلية:  (ِ)
 َُٔ/ُٗجامع البياف،    (ّ)
 ٗسورة الصف، اآلية:  (ْ)
 ِٖسورة الفتح، اآلية:  (ٓ)
 ِِسورة الزخرؼ، اآلية:  (ٔ)
 َٗسورة األنعاـ، اآلية:   (ٕ)
 ّٓٓ/ ٕالتحرير كالتنوير،، ُٗٓ/ ُُجامع البياف،   (ٖ)
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 الوجه الرابع عشر: هدى يعين التوبة
كقتادة، كالسدل، كرلاىد،كأبو  كإبراىيم التيمي، كىو ما فسر بو ابن عباس، كسعيد بن جبَت،

ًإانَّ ىيٍدانى األعراؼ:﴿قولو ٓت  ذلك )ُ(العالية، كالضحاؾ كما رجحو الطربل أيضا بعد ذكر األقواؿ ادلذكورة
 . (ِ)﴾ًإلىٍيكى 

 اخلامس عشر: هدى يعين يصلح الوجه
ٍيدى كيكوف معٌت لكلمة )اذلدل( اإلصالح كما ٓت سورة يوسف:﴿ كىأىفَّ اّلٌِلى الى يػىٍهًدم كى

يعٍت ال يصلح عمل الٌزانة، كىو ما ذكره الطربم، كابن عاشور حيث قاؿ الطربم "ال يسٌدد  (ّ)﴾اخلٍىائًًنُتى 
 .)ْ(صنيع من خاف األماانت، كال يرشد فعاذلم ٓت خيانتهموىا

 اإلذلام الوجه السادس عشر: هدى يعين
الًَّذم أىٍعطىى كيلَّ شىٍيءو خىٍلقىوي ّتيَّ كمن دالالت كلمة )اذلدل( اإلذلاـ كما ٓت سورة طو:﴿

كمنها ما َيكل الٌلحم. فمنها ما َيكل الٌنبت، كمنها ما َيكل احلب،  يعٍت أذلمو دلرعاه،  (ٓ)﴾ىىدىل
ٍلقىوي كقولو:﴿ ﴾ يعٍت أذلمو كيف َيِت معيشتو كمرعاه، ّتيَّ ىىدىليعٍت صورتو اليت تصلح لو. قاؿ:﴿ ﴾خى
 يعٍت قٌدر اخللق، الذٌكر كاألنثى، (ٔ)﴾كىالًَّذم قىدَّرى فػىهىدىلقولو ٓت سٌبح اسم رٌبك األعلى:﴿ كذلك

 .فهدل" يعٍت أذلم كيف َيتيها كأتتيو"
أيضا حيث يقوؿ ابن  )ٗ(، كالفَتكزآابدل(ٖ)، كابن القيم)ٕادلعٌت قد ذكره الراغب األصفهاينكىذا 

اذلداية العامة )الفطرية( اليت عىمَّ هللا سبحانو كتعاىل ابن القيم بياان عن عدة إطالقات دلعٌت اذلدل،منها: " 
، (َُ)﴾الًَّذم أىٍعطىى كيلَّ شىٍيءو خىٍلقىوي ّتيَّ ىىدىلقىاؿى رىبػُّنىا هبا اخللق مجيعان، كادلذكورة ٓت قوًلًو سبحانو كتعاىل:﴿

____________________ 
 ّّٓ/ ٓ، بصائر ذكل التمييز،ُِٓ/ُّجامع البياف،    (ُ)
 ُٔٓسورة األعراؼ، اآلية:  (ِ)
 ِٓسورة يوسف، اآلية:  (ّ)
  ِّٗ/ ُِ، التحرير كالتنوير،ُُْ/ ُٔجامع البياف،    (ْ)
 َٓسورة طو، اآلية:  ( ٓ)
 ِسورة األعلى، اآلية:    (ٔ)
 ّٖٓ/ُغريب القرآف،ادلفردات ٓت    (ٕ)
  ّٓ/ِبدائع الفوائد،   (ٖ)
 ُّّ/ٓبصائر ذزل التمييز،  (ٗ)
 َٓسورة طو، اآلية:  (َُ)
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يتشابو فيها مع غَته كأعطى كل عضو شىكلىوي كىيأتو كأعطى كل  أم أعطى كل سللوؽ صيورىتىوي اليت ال
اهي إىل ما خلقوي لوي من األعماؿ موجود خلقوي ادلختص بو ّت ىىدى
(ُ). 
اذلداية اٌليت عٌم هبا كٌل  إىل أربعة أنواع، منها:كيقوؿ الفركزآابدل عند تقسيمو  لفظ "اذلدل" 

 مكٌلف من العقل كالفطنة كادلعارؼ الٌضركريٌة، بل عٌم هبا كٌل شيء حسب احتمالو، كما 
ٍلقىوي ّتيَّ ىىدلقاؿ تعاىل: ﴿  )ّ((.ِ)﴾رىبػُّنىا الًَّذم أىٍعطى كيلَّ شىٍيءو خى

 اذلداية يف اآلخرة إىل اجلنة والنار الوجه السبع عشر: 
، حيث يقوؿ ابن القيم (ٔ)،كالفَتكزآابدل(ٓ)، كابن القيم)ْ(كىذا ادلعٌت ذكره الراغب األصفهاين

إىل اجلنة كالنار إذ ًسيق أٍىليهما إليهما، قاؿ تعاىل:  اذلداية ٓت اآلخرة: القيم عند بياف معاىن اذلدل منها
يػىٍهًديًهٍم كىييٍصًلحي ﴿ ذلىيمٍ سى ًإفَّ الًَّذينى آمىنيوٍا كىعىًمليوٍا الصَّاحًلىاًت يػىٍهًديًهٍم رىبػُّهيٍم إبًًديىاهًنًٍم ﴾، كقاؿ تعاىل: ﴿ابى

اٍحشيريكا الًَّذينى ظىلىميوا كىأىٍزكىاجىهيٍم كىمىا كىانيوا ﴿ كقاؿ تعاىل:﴾، جتىٍرًم ًمن َتىًٍتًهمي األىنٍػهىاري ٓت جىنَّاًت النًَّعيمً 
 .(ٕ)﴾* ًمن ديكًف اّلِلًَّ فىاٍىديكىيٍم ًإىلى ًصرىاًط اجلٍىًحيمً  يػىٍعبيديكفى 

 ادلبحث الرابع: أربعة تقسيمات لكلمة )اذلدى( عند العلماء الكرام
بعد ما ذكران عن ادلفسرين أىم دالالت سلتلفة لكلمة )اذلدل( ٓت القرآف الكرًن كمعانيو، نذكر 

 ىنا أربعة تقسيمات لو عند العلماء الكراـ، كىي كالتايل: 
 التقسيم األول: هداية اإلميان

كادلعٌت: إف ىذا  (ٖ)﴾لًٌٍلميتًَّقُتى ذىًلكى اٍلًكتىابي الى رىٍيبى ًفيًو ىيدنل قاؿ هللا تعاىل ٓت سورة البقرة: ﴿
القرآف الذم بُت أيديكم ال شك فيو أبنو من عند هللا قرآانن عربيا غَت ذم عوج، نزؿ بلغة العرب، كمن  
كلماهتم اليت منها حركفهم، كالتعبَت بذلك، كىي إشارة للبعيد مع قرب القرآف إلينا، داللة على االىتماـ 

كإرشادان دلن اسًتشد بو، كاذلدل ٓت اآلية ِبعٌت البياف كالداللة كالتعليم كالدعوة بو كالتعظيم، كأف فيو ىداية 

____________________ 
  ّٓ/ِبدائع الفوائد،    (ُ)
 َٓسورة طو، اآلية:   (ِ)
 ُّّ/ٓبصائر ذكل التمييز،   (ّ)
 ُّْ/ ٓادلفردات    (ْ)
  ّٕ – ّٓ/ِبدائع الفوائد،    (ٓ)
 ُّّ/ٓالتمييز،بصائر ذكل   (ٔ)
  ِّ – ِِ، سورة الصافات، اآليتاف: ٗ، سورة يونس، اآلية:ٓسورة دمحم، اآلية:  (ٕ)
 ِسورة البقرة، اآلية:   (ٖ)
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إىل مصاحل العبد ٓت معاده، فيعرؼ اخلَت من الشر، كالصاحل من الطاحل، كىذه اذلداية خاصة ابدلكلفُت، 
كىمىا كينَّا ﴿:سراءكىي حجة هللا على خلقو اليت ال يعذب أحدان إال بعد إقامها عليو، قاؿ تعاىل ٓت سورة اإل

كىي اليت فيها احلساب كالعقاب؛ ألهنا تقع ٓت الدائرة اليت يسيطر عليها  (ُ)﴾ميعىذًًٌبُتى حىىتَّ نػىبػٍعىثى رىسيوالن 
بُّوا اٍلعىمىى عىلىى اذٍليدىلاإلنساف، قاؿ هللا تعاىل ٓت سورة فصلت: ﴿ يٍػنىاىيٍم فىاٍستىحى ، كىذه (ِ)﴾أىمَّا مثىيودي فػىهىدى

كىًإنَّكى لىتػىٍهًدم ًإىلى ًصرىاطو حيث قاؿ ٓت سورة الشورل اآلية:﴿ ىي اليت أثبتها هللا لرسولو دمحم  اذلداية
إًنَّكى ،كنفي عنو ملك اذلداية ادلوجبة، كىي ىداية التوفيق كاإلذلاـ بقولو ٓت سورة القصص: ﴿ (ّ)﴾مٍُّستىًقيمو 

أم إنك ال تسطتيع امتالؾ السيطرة على البشر  (ْ)﴾م مىن يىشىاءالى تػىٍهًدم مىٍن أىٍحبػىٍبتى كىلىًكنَّ اّلِلَّى يػىٍهدً 
يػىٍهًدم بًًو اّلٌِلي مىًن اتػَّبىعى رًٍضوىانىوي سيبيلى بعقوذلم كحواسهم، فإف ذلك من اختصاص هللا تعاىل.لقولو تعاىل: ﴿

ًن الظُّليمىاًت ًإىلى النُّوًر إبًًٍذنًوً  كىمىا كىافى لًنػىٍفسو أىف تػيٍؤًمنى ًإالَّ إبًًٍذًف اّلِلًٌ ﴿﴾. كقاؿ تعاىل: السَّالىـً كىخييٍرًجيهيم مًٌ
النفس ىي كل مكلف عاقل ابلغ بلغتو الدعوة، كالرجس ىو  (ٓ)﴾كىجيىٍعىلي الٌرًٍجسى عىلىى الًَّذينى الى يػىٍعًقليوفى 

 العذاب الذم جيازم بو ادلسئ.
 التقسيم الثاين: هداية ادلشيئة

لٍَّيسى عىلىٍيكى ﴾ كقاؿ هللا تعاىل: ﴿م مىن يىشىاء ًإىلى ًصرىاطو مٍُّستىًقيمو كىاّلٌِلي يػىٍهدً قاؿ هللا تعاىل:﴿ 
اىيٍم كىلىًكنَّ اّلٌِلى يػىٍهًدم مىن يىشىاء   .(ٔ)﴾ىيدى

إف معٌت ادلشيئة ىنا ىو معٌت اإلرادة، كمعٌت ىذه اآلايت ىو أنو ال يهتدم أحد جربا عن هللا  
 كمشيئتو، كيضل من يضل إبرادتو كمشيئتو، كهللا ٓت اآلية كال يضل أحد جربا عنو، بل يهتدم إبرادة هللا

، دلا رأل من حرصو كشدة مكابدتو ٓت َتمل ما يلقاه من قومو ٓت سبيل تبليغ الثانية خياطب نبيو دمحم 
اء كىىيوى أىٍعلىمي إًنَّكى الى تػىٍهًدم مىٍن أىٍحبػىٍبتى كىلىًكنَّ اّلِلَّى يػىٍهًدم مىن يىشى الدعوة، عليك البالغ كعلينا احلساب، ﴿

  (ٕ)﴾.اًبٍلميٍهتىًدينى 

____________________ 
 ُٓسورة اإلسرا، اآلية:  (ُ)
 ُٕسورة فصلت، اآلية:   (ِ)
 ِٓسورة الشورل،اآلية:   (ّ)
  ٔٓسورة القصص، اآلية:  (ْ)
 ََُ، سورة يونس،اآلية:ُٔسورة ادلائدة، اآلية:، ِٔسورة النساء ، اآلية:  (ٓ)
 ِِٕ- ُِّسورة البقرة، اآليتاف:   (ٔ)
 ٔٓسورة القصص، اآلية:   (ٕ)
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كىلىٍو شىاء اّلٌِلي مىا اقٍػتػىتىلى الًَّذينى ًمن بػىٍعًدًىم مًٌن بػىٍعًد مىا جىاءتٍػهيمي اٍلبػىيًٌنىاتي كقاؿ ٓت سورة البقرة:﴿ 
حيث  (ُ)﴾.اقٍػتػىتػىليوٍا كىلىًكنَّ اّلٌِلى يػىٍفعىلي مىا ييرًيدي كىلىًكًن اٍختػىلىفيوٍا فىًمنػٍهيم مٍَّن آمىنى كىًمنػٍهيم مَّن كىفىرى كىلىٍو شىاء اّلٌِلي مىا 

 تركهم يفعلوف ما يريدكف كمن ذلك االقتتاؿ. 
ٍثلى مىا أيكتًيتيٍم أىٍك حييىآجُّوكيٍم ًعندى رىبًٌكيٍم قيٍل كقاؿ تعاىل:﴿   قيٍل ًإفَّ اذٍليدىل ىيدىل اّلِلًٌ أىف يػيٍؤتىى أىحىده مًٌ

دى لىوي سىبًيالن  ﴾ كقاؿ تعاىل: ﴿كىمىن يػيٍؤتًيًو مىن يىشىاء كىاّلٌِلي كىاًسعه عىًليمه ًإفَّ اٍلفىٍضلى بًيىًد اّلِلًٌ  ﴾ ييٍضًلًل اّلٌِلي فػىلىن جتًى
ئنا أيٍكلىًئكى الًَّذينى لٍى ييرًًد اّلٌِلي أىف ييطىهًٌرى كقاؿ تعاىل: ﴿ يػٍ ًٍلكى لىوي ًمنى اّلِلًٌ شى نػىتىوي فػىلىن متى وبػىهيٍم ذلىيٍم ًٓت قػيلي كىمىن ييرًًد اّلٌِلي ًفتػٍ

نٍػيىا ًخٍزمه كىذلىيٍم ًٓت اآلًخرىًة عىذىابه عىًظيمه  ليوىكيٍم كقاؿ تعاىل: ﴿ ﴾الدُّ ةن كىلىًكن لًٌيػىبػٍ كىلىٍو شىاء اّلٌِلي جلىىعىلىكيٍم أيمَّةن كىاًحدى
يعنا كيم فىاٍستىًبقيوا اخلىيػٍرىاًت ًإىلى هللا مىٍرًجعيكيٍم مجًى  .(ِ)﴾ٓت مىآ آعى

 الث: هداية التوفيق ومباشرة اإلنسان للفعلالتقسيم الث
ىارىتػيهيٍم كىمىا كىانيواٍ ميٍهتىًدينى قاؿ تعاىل:﴿    (ّ)﴾أيٍكلىًئكى الًَّذينى اٍشتػىريكياٍ الضَّالىلىةى اًبذٍليدىل فىمىا رىًِبىت جتًٌ

أم استبدلوا كاختاركا ﴾ اٍشتػىريكيٍا الضَّالىلىةى اًبذٍليدىلأكلئك ادلوصوفوف ابلصفات السابقة من قولو تعاىل:﴿ 
الضاللة، الشر على اخلَت، كأصل الضاللة احلَتة كاجلور عن القصد، كفقد االىتداء، كابلرغم من أف هللا 

ٍينً سبحانو خلق الضاللة كاذلدل، ككصفو أمامهم ﴿ يٍػنىاهي النٍَّجدى كيسره لعقوذلم، كقد كاف ٓت  (ْ)﴾كىىىدى
إىل الضالؿ، فكأهنم بذلك دفعوا اذلدل مثنا للضاللة، كليس كسعهم اختيار اذلدل كاإلدياف، فعدلوا عنو 

ىارىتػيهيمٍ معناه أهنم كانوا مهتدين ّت ضلوا ﴿ ﴾ يـو القيامة، بل خسركا هبذا العمل حيث رجح فىمىا رىًِبىت جتًٌ
ق، كهللا ﴾ أم ٓت عدادىم، كىذه اذلداية ىي ىداية التوفيكىمىا كىانيوٍا ميٍهتىًدينى ميزاف سيئاهتم على حسناهتم ﴿

سبحانو ىو الذم خلق اذلداية كالضالؿ،كلكن الذم ابشر الفعل كاختار ىو اإلنساف، فلو قدرة كأتثَت ٓت 
 الفعل كاالختيار، كلذلك حياسب عليها.

 ككما يقصد نفس ادلعٌت كالنوع ٓت اآلايت التالية: 
كىٍيفى ﴾ كقاؿ تعاىل:﴿اًبٍلمىٍغًفرىًة فىمىآ أىٍصبػىرىىيٍم عىلىى النَّارً  أيكلىًئكى الًَّذينى اٍشتػىرىكيٍا الضَّالىلىةى اًبذٍليدىل كىاٍلعىذىابى ﴿

يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى  يػىٍهًدم اّلٌِلي قػىٍومنا كىفىريكٍا بػىٍعدى ًإديىاهًنًٍم كىشىًهديكٍا أىفَّ الرَّسيوؿى حىقّّ كىجىاءىيمي اٍلبػىيًٌنىاتي كىاّلٌِلي الى 
ينى آمىنيوٍا ّتيَّ كىفىريكٍا ّتيَّ آمىنيوٍا ّتيَّ كىفىريكٍا ّتيَّ اٍزدىاديكٍا كيٍفرنا لٍَّ يىكيًن اّلٌِلي لًيػىٍغًفرى ذلىيٍم ًإفَّ الَّذً ﴾. كقاؿ تعاىل: ﴿الظَّاًلًمُتى 

____________________ 
 ِّٓسورة البقرة، اآلية:  (ُ)
  ْٖ- ُْسورة ادلائدة ، اآليتاف: ٖٖ، سورة النساء، اآلية:ّٕسورة آؿ عمراف، اآلية:   (ِ)
 ُٔسورة البقرة، اآلية:   (ّ)
 َُالبلد، اآلية:  سورة  (ْ)
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أم بعد إصرارىم كعصياهنم ادلستمر ل يشأ هللا أف يهديهم إىل طريق اإلسالـ  (ُ)﴾كىالى لًيػىٍهًديػىهيٍم سىًبيالن 
 كفرىم، كأمهلهم ليدخلهم النار.   ليدخلوا اجلنة، بل تركهم على

 التقسيم الرابع: هداية ادلعاد يف اآلخرة
اّلِلَّى ييٍدًخلي الًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّاحًلىاًت جىنَّاتو جتىٍرًم ًمن َتىًٍتهىا اأٍلىنٍػهىاري حييىلٍَّوفى قاؿ تعاىل: ﴿ًإفَّ  

اسيهيٍم ًفيهىا حىرًيره * كىىيديكا ًإىلى الطَّيًًٌب ًمنى اٍلقىٍوًؿ كىىيديكا ًإىلى ًصرىاًط ًفيهىا ًمٍن أىسىاًكرى ًمن ذىىىبو كىليٍؤليؤنا كىلًبى 
 . (ِ)﴾احلٍىًميدً 

كاضح ٓت اآلية أبف اذلداية إىل صراط احلميد ىي بعد دخوذلم اجلنة أك ىو طريقهم إليها، فهي ىداية إىل  
كىالًَّذينى قيتًليوا ًٓت سىبًيًل اّلِلًَّ فػىلىن ييًضلَّ أىٍعمىاذلىيٍم * سىيػىٍهًديًهٍم تعاىل: ﴿ادلعاد، كقاؿ تعاىل ٓت شأف الشهداء ٓت سورة دمحم 

ذلىيمٍ    (ّ)﴾.كىييٍصًلحي ابى
تكوف إال ابدلعاد، كادلؤمن يدعو هللا دائما ٓت صالتو كٓت سورة الفاَتة أف يهديو فهذه ىداية بعد قتلهم كال  

اٍحشيريكا ادلعاد، كقاؿ جل شأنو ٓت ىداية الكفار إىل جهنم ٓت سورة الصافات ﴿ الصراط ادلستقيم، كمنو اذلداية إىل
ً فىاٍىديكىيٍم ًإىلى ًصرىاًط اجلٍىًحيمً   . (ْ) ﴾الًَّذينى ظىلىميوا كىأىٍزكىاجىهيٍم كىمىا كىانيوا يػىٍعبيديكفى * ًمن ديكًف اّلِلَّ

 كىى تشتمل على أىم نتائج البحث   اخلامتة:
إف  اشتقاقات لفظ " اذلدل"  ٓت القرآف الكرًن متعددة كما  تعددت جهة ادلعاين الىت كرد عليها   -ُ

 ىذا اللفظ 
 إف أىم دالالت لفظ " اذلدل " كجهة ادلعاين الىت كرد عليها مثانية عشر كجها -ِ
 إف ىناؾ أربعة تقسيمات للفظ "اذلدل" عند العلماء الكراـ -ّ
إف اذلدل طريق موٌصل إىل رضواف  كمن أكرب نعم هللا على العبد أف يهديو هللا سبيل الٌرشاد إف  -ْ

 هللا كجنٌتو
 إف نشر اذلدل ٓت اجملتمعات يزيد ٓت الطٌاعات كيبعد عن ادلعاصي -ٓ

 
   

 
____________________ 

 ُّٕكسورة النساء، اآلية: ٖٔ، سورة آؿ عمرآف، اآلية:ُٕٓسورة البقرة، اآلية:   (ُ)
 ِْ-ِّسورة احلج، اآليتاف:  (ِ)
 ٓ-ْسورة دمحم، اآليتاف:   (ّ)
  ِْ-ِّسورة الصافات،اآليتاف:   (ْ)


